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Mødedato: 20. januar 2021 

Mødested: zoom 

Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Arkæologi og kulturarvsstudier 

 

Deltagere:  

Studentermedlemmer: Christine Lundgård Kisum Nielsen (UN-næstforperson), Sylvester Fogedgaard Jøns-

son, Mette Lang, Lasse Steensgaard Sørensen, (studentersuppleant), Signe Sangild Termansen (nyt medlem 

pr.1.2.2021), Nicolai Broen Thorning (ny UN-forperson pr. 1.2.2021), Frida Aagesen (ny suppleant pr. 

1.2.2021), Gry Petersen (ny repræsentant fra Klassisk arkæologi pr. 1.2.2021) 

VIP-medlemmer: Rainer Atzbach (UN-forperson), David Harvey, Andres Dobat, Marcello Mannino ny (UN-

forperson pr. 1.2.2021) Nick Shepherd (nyt medlem pr. 1.2.2021), Søren Sindbæk (nyt medlem pr. 1.2.2021) 

Birte Poulsen, 

Observatører: Lykke Olivia Kjeldsen (studenterstudievejleder), Sofie Raun (uddannelseskonsulent), Trine Bjer-

regaard Andersen (SNUK, ref.)  

 

Fraværende 

Mathias Holland Johansen (Studenterrepræsentant for Historie og klassiske studier), Simone Lykke Skov (nyt 

studentersuppleant pr. 1.2.2021), Mira Skibild Roland Møllenberg Fried (ny studentersuppleant pr.1.2.2021) 

 

 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat  

UN godkendte dagsordenen. 

Opfølgning på referat:  

- Mødedatoer er dagsordenssat på indeværende møde 

- Handleplanen er dagsordenssat på indeværende møde 

- UN har ønsket at drøfte forslaget om det udvidede initiativ med student 

buddies i SN. Arkæologi er en af de få uddannelser, der bruger student 

buddies. Hvis afdelingen ønsker at fortsætte med initiativet, skal afdelin-

gen selv arrangere og betale. Afdelingen har en pulje med midler, som 

kan søges til initiativer som dette. 

- SN har drøftet UN’s forslag vedr. et code of conduct for brugen af bl.a.  

zoom. SN’s forpersoner udarbejder et udkast til et code of conduct. 

 

 

2. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2.2021 (beslutningspunkt) 

UN konstituerede sig jf. forretningsordenen på følgende måde: 

 

Medlemmer, VIP 

- Marcello Mannino – Ny forperson (og SN-repræsentant) 

- Nicholas Shepherd 

- Søren Sindbæk 

 

Medlemmer, studerende 

- Nicolai Broen Thorning – Ny næstforperson (og SN-repræsentant) 

- Signe Sangill Termansen 
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- Sylvester Fogedgaard Jønsson 

 

Suppleanter, VIP 

- Rainer Atzbach,  

- David Harvey,  

- Andres Dobat 

 

Suppleanter, studerende 

- Mira Skilbild Roland Møllenberg Fried 

- Simone Lykke Skov  

- Frida Aagesen  

 

Repræsentanter fra Klassisk arkæologi (UN Historie og Klassiske studier), stude-

rende 

- Gry Petersen 

 

UN afventer endelig bekræftelse af VIP-repræsentant fra Klassisk arkæologi (UN 

Historie og Klassiske studier). 
 

Når et medlem ikke kan deltage i et UN-møde, finder vedkommende selv en sup-
pleant blandt suppleanterne på listen. 

 

 

3. Mødeplan for UN (beslutningspunkt) 

De kommende UN-medlemmer pr. 1.2.2021 bekræftede den mødeplan, som blev 

foreslået på UN’s decembermøde, med undtagelse af det sidste møde den 10. no-

vember, da SN IKS har møde her. Marcello Mannino (MM) medbringer et forslag 

til en ny mødedato til næstkommende UN-møde: 

- 20 januar kl. 14-16 

- 17 februar kl. 14-16 

- 17 marts kl. 14-16 

- 21 april kl. 14-16 

- 19 maj kl. 14-16 

- 23 juni kl. 14-16 

- 25 august kl. 14-16 

- 15 september kl. 14-16 

- 27 oktober kl. 14-16 

- 10 november kl. 14-16 Nyt tidspunkt fastlægges på februarmødet 

Alle deltagere og suppleanter inviteres til møderne. 

 

 

4. Handleplan for bacheloruddannelsen i arkæologi (drøftelsespunkt) 
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Dekanatet har accepteret, at godkendelsen af handleplanen udsættes til 1. februar, 

fordi arbejdet med handleplanen fortsat er i proces. Handleplanen er blevet drøf-

tet på tidligere UN-møder og på møder med lærergruppen. Den er nu fremsendt 

til UN i en revideret version som bilag til indeværende møde. 

 

Rainer Atzbach (RA) gennemgik handleplanen delpolitik for delpolitik. UN havde 

undervejs mulighed for at supplere, stille spørgsmål og drøfte handleplanen: 

 

- Ad 1. Rekruttering og studiestart:  

Efter RA’s gennemgang godkendte UN denne del af handleplanen 

 

- Ad 2. Struktur og forløb:  

Efter RA’s gennemgang godkendte UN denne del af handleplanen 

 

- Ad 3. Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø:  

RA gennemgik handleplanen og UN drøftede dernæst problemstillingen vedr. 

monofaglighed på bacheloruddannelsen. 

Et synspunkt blandt flere studerende i UN var, at det er vigtigt, at studerende 

på uddannelsen i højere grad selv får mulighed for vælge retning/profil på 

uddannelsen, fx gennem tilvalg (hvilket ikke længere er en mulighed) eller 

mulighed for valgfag på uddannelsen. Muligheden for selv at vælge retning 

tvinger de studerende til at overveje karrierevalg, interesser m.v. tidligt i de-

res uddannelsesforløb, og det kan bidrage til at tænke ud af boksen, både fag-

ligt og karrieremæssigt. Der blev også fremsat det synspunkt, at muligheden 

for at træffe valg vil give de studerende mulighed for at danne en bredere pro-

fil og at profilere sig ift. arbejdsmarkedet – måske kan dette også mindske 

frafald på uddannelsen. De fleste studerende i UN var enige i disse synspunk-

ter, men et andet perspektiv var dog, at valg også kan placeres for tidligt på 

uddannelsen, hvor man som studerende ikke har nået at finde ud af, hvilke 

dele af arkæologien, der har ens interesse. 

Studievejledningen supplerede med en bemærkning om, at de får flere hen-

vendelser fra studerende, som efterspørger valgmuligheder på uddannelsen. 

VIP-siden var overvejende enig med de studerende, men bemærkede desu-

den, at monofagligheden også bærer noget positivt med sig og giver nogle 

muligheder, som ellers ikke kunne lade sig gøre. 

 

Der arbejdes på at igangsættes en proces, hvor emnet vedr. monofaglighed 

adresseres og drøftes blandt studerende og undervisere på afdelingen. Hvis 

der er et ønske om at ændre på rammerne ift. valgfrihed og økonomi (som 

bl.a. er givet af ministeriet) skal studieleder involveres. 
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UN blev enige om at tilføje følgende formulering til handleplanen:  

Hvilke muligheder er der for at modificere bindingskravene i den 1-faglige 

bachelor 

 

UN afsluttede dernæst drøftelsen og godkendte denne del af handleplanen 

med ovennævnte tilføjelse 

 

- Ad 4. Studiemiljø:  

RA gennemgik handleplanen, og UN havde følgende kommentarer: 

Moesgaard har et af de mest velfungerende studiemiljøer på AU. Dette vil 

man selvfølgelig gerne bevare. Der er dog fortsat behov for at justere, bl.a. ift. 

det fysiske studiemiljø. Der arbejdes allerede på at forbedre bl.a. kantinen, og 

UN-medlemmerne kvitterede for de initiativer, som pt. er iværksat. 

Efter RA’s øvrige gennemgang godkendte UN denne del af handleplanen. 

 

- Ad 5. Relation til arbejdsmarkedet: 

RA gennemgik handleplanen, og UN drøftede og besluttede følgende: 

UN besluttede at tydeliggøre pointen vedr. de studerendes mulighed for at 

skabe deres egen profil og blev enige om følgende justering til handleplanen: 

Præsentere andre arbejdsfelter både i og uden for arkæologi i undervisnin-

gen, således at de studerendes øjne bliver åbnet for andre muligheder. Der 

kunne evt. tænkes i at involvere oplægsholdere med ”mixet-baggrund” i år-

gangsmøder. 

Generelt var der et ønske fra de studerende i UN om, at afdelingen arbejder 

på i endnu højere grad at orientere de studerende om, hvad de kan bruge en 

arkæologiuddannelse til, og hvordan de kan profilere sig. Der blev desuden 

lagt op til, at underviserne gør det tydeligere, hvilke kompetencer de stude-

rende opøver igennem undervisningen. De studerende gav generelt udtryk 

for, at det har været positivt, når de er blevet præsenteret for forskellige fag-

ligheder og karrieremuligheder i forbindelse med deres studie. 

Studievejledningen mindede om, at der afholdes en karrieredag for Arkæo-

logi- og SHM-studerende (enten kombineret eller hver for sig) i forårsseme-

stret.  

UN blev afslutningsvist enige om at adressere udfordringen vedr. monofaglig-

hed under denne delpolitik ved at tilføje følgende i handleplanen: 

Forbedre bevidstheden om overførbare kompetencer i undervisningen.  

Med disse to tilføjelser godkendte UN denne del af handleplanen. 

 

 

5. Meddelelser/Nyt fra 

5.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 

-herunder status på undervisningen (ift. corona) 
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- Undervisning: Det er accepteret, at onlineundervisning fortsætter frem 

til påske (bortset fra laboratorie- og hands-on arbejde) 

- Det er uklart, hvad der vil ske med udgravningerne 

- Arbejdet med udviklingen af nødstudieordninger til sommereksami-

nerne er i gang, så de kan tages i brug, hvis det bliver nødvendigt. 

 

5.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

- Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden. 

 

5.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

- Nogle af de studerende, som skriver speciale, vil gerne vide, om de kan 

få udsættelse af afleveringsfristen pga. covid-19. RA bemærkede, at co-

vid-19 i sig selv ikke kan begrunde dispensationer, da der kræves at det 

er dokumenteret at man er individuelt påvirket. Yderligere om emnet 

findes på siden Corona-information fra Arts    

 

5.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

- Der skal ansættes en ny studenterstudevejleder (fra antropologi), så studie-

vejledningen igen kommer til at bestå af 3 vejledere. 

- Datoer for forårets præsentationer er ikke fastsat. 

 

5.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
- Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her. 

- Det er muligt for afgående studentermedlemmer i UN at få en udtalelse. Øn-

sker man dette, skal man sende en mail til UN-sekretæren (trinebj@au.dk), 

hvor man angiver sin fødselsdato og den periode, man har været medlem af 

UN.  

 

6. Evt. 

RA takkede for samarbejdet med UN og ønskede det nye UN god arbejdslyst.  

UN takkede desuden RA for indsatsen. 

Mødet blev dernæst afsluttet. 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
mailto:trinebj@au.dk

